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 ?What Is Inputالت ؟ــما هي املدخ
 ،الحاسوبیة الذاكرة إلى إدخالھا تمی تعلیمات أو بیانات أي ھي المدخالت

العدید من الخیارات إلدخال البیانات والتعلیمات إلى الناس لدیھم 
 لعملیة تحتاج التي العناصر من جموعةم ھي Data البیانات .الحاسوب
 الصور ،numbers األرقام ،texts النصوص وتشمل معالجة،
images، الصوت audio، والفیدیو video.   

 تخبر التي التعلیمات من متصلة سلسلة ھو Programالربنامج  •
. ذلك یمكنھ وكیف إتمامھا، منھ المطلوب المھام ھي ما الحاسوب

ویدخلھ إلى الحاسوب عن طریق  عندما یكتب المبرمج برنامج
المبرمج یحفظ .آخر إدخالجھاز  أيأو فأرة ال ،لوحة المفاتیح

عندما . تنفیذه على الحاسوب یستطیع المستخدمالبرنامج في ملف 
الحاسوب یحمل البرنامج من وسائط ،ینفذ المستخدم البرنامج

 .التخزین إلى ذاكرة الحاسوب) أجھزة(
یستجیب البرنامج إلى  Program Respondاستجابة الربنامج  •

 .الذي یصدره المستخدم Command األمر
ً ھو تعلیمة تجعل  Commandاألمـر    -:مثل البرنامج ینجز حدثاً معینا

 ضغط المفاتیح ⋅
 الفأرةضغط أزرار  ⋅
 التحدث من خالل المایكروفون ⋅
 .لمس الشاشة ⋅

 المستخدم یطلقھا تعلیمة ھي User Responseاستجابة املستخدم  •
البرنامج  .البرنامج قبل من معروض لسؤال االستجابة طریق عن

  برنامج یقوم بجمعمثال لیكن لدینا . یستجیب لطلب المستخدم

  
فعند تشغیل البرنامج یطلب البرنامج من المستخدم أن یقوم , عددین

ثم یطلب , بإدخال العددین) استجابة المستخدم(بإدخال العددین تتمثل 
من المستخدم أن یضغط على زر ناتج الجمع لیستجیب لطلب 

  .المستخدم ویظھر الناتج على الشاشة

  ?What Are Input Devicesما هي أجهزة اإلدخال؟ 
ھو أي مكون مادي یسمح للمستخدمین بإدخال البیانات جھاز اإلدخال 

إلى جھاز الحاسوب ) برامج، أوامر، استجابات المستخدم(والتعلیمات 
یمكن أن تعمل  Storage devicesھناك بعض أجھزة التخزین (

  .)كأجھزة إخراج وأجھزة إدخال في الوقت نفسھ
  .ذ نتناول أھم أجھزة اإلدخال وممیزاتھاونحن في ھذا الفصل إ

  
  The Keyboardلوحــة املفاتيح 

ھي جھاز إدخال یحتوي على مفاتیح یقوم المستخدم لوحة المفاتیح 
وتعد . بانات والتعلیمات إلى جھاز الحاسوبضغطھا بھدف إدخال البی

ً  شیوعـًا و من أكثر أجھزة اإلدخاللوحة المفاتیح   .استخداما
إلى  101في الحواسیب المكتبیة تحتوي على المفاتیحأغلب لوحات  –

  .مفتاح 105
تساعد  مفاتیح رقمیة موجودة على الجھة الیمنى من لوحة المفاتیح –

  .في سرعة تنفیذ العملیات الحسابیة وتتصرف كآلة حاسبة
 تحتوي على مفاتیح األحرف، األرقام، الرموز الخاصة، مفاتیح –

 مفاتیح ،CTRL التحكم مفاتیح ،Function keys الوظائف
 النوافذ مفتاح و  Arrows األسھم مفاتیح ،ALTالتغییر

WINDOWS .  
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 لوحات المفاتیح تحتوي أحیاناً 
 media controlمفاتیح للتحكم بالوسائط  –
 مفاتیح للوصول إلى سواقة األقراص الضوئیة –
 volumeمفاتیح للتحكم بالصوت  –
 مفاتیح للتحكم باإلنترنت والبرید اإللكتروني –

ھناك نوعین من لوحة المفاتیح بناء على آلیة تركیبھا على الحاسوب 
التي یتم تركیبھا   Wired Keyboardsلوحات المفاتیح السلكیة نوع 

والذي یسمى  منفذ لوحة المفاتیحأو عن طریق  USBعن طریق منفذ 
 Wirelessالمفاتیح الالسلكیة لوحات والنوع الثاني . SP/2بمنفذ 

Keyboards   البلوتوث والتي تتصل بالحاسوب عن طریق
Bluetooth   أو األشعة تحت الحمراءIrDA . 

ً  وتسمى اإلدخال نقطة  على تظھر عالمة وھي ،cursor المؤشر أیضا
  ُیطبع سوف الذي التالي الحرف موضع إلى تشیر الشاشة

متعددة من لوحات المفاتیح التي تناسب عمل كل جھاز ھنالك أنواع 
  وتالءم حجمھ وسنذكر بعض من ھذه اللوحات وممیزاتھا

  ergonomic keyboardلوحة املفاتيح املرحية 
   والیدین الرسغ تضرر نسبة یقلل تصمیم لھا مفاتیح لوحة ھي      

 الرفاھیة مبدأ تحقق أنظمة ھي  ergonomicsالمریحة األنظمة
 .العمل مكان في واألمان والفاعلیة

  
  لوحة املفاتيح يف األجهزة احملمولة

  .أصغر من حیث الحجم وأقل من حیث عدد المفاتیح    
تحتوي على جھاز إدخال نصوص تنبؤي،  الھواتف المحمولة بعض

توفر الوقت عند إدخال النصوص عن طریق لوحة المفاتیح الخاصة 
  .بالمحمول

  
  

  النوع الثاني من أنواع أجھزة اإلدخال ھي أجھزة التأشیر
  

   Pointing Devicesزة التأشري ــــهــأج
  

 على بالمؤشر بالتحكم للمستخدم یسمح إدخال جھاز ھو التأشیر جھاز
 على تظھر صغیرة عالمة عن عبارة ھو  pointerلمؤشرا .الشاشة
ً  وموقعھ حجمھ ویتغیر الشاشة   .التأشیر لجھاز المستخدم لتحریك تبعا

  .وتعد الفأرة من أھم أجھزة التأشیر
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 Mouseأرة ــــالف
  

ھو جھاز تأشیر یمكن استخدامھ تحت راحة الید   mouseأرةـــالف
وھو من أكثر أنواع أجھزة التأشیر استخداماً في ، بشكل مریح

  .األجھزة المكتبیة
، وھناك wirelessوالسلكي  wiredسلكي  فأرةیوجد نوعین من ال

  .SP/2والمنفذ  USBنوعین من السلكي ذو المنفذ 
  .فأرة لتعمل بأشعة اللیزروقد تطورت ال
تجنب وضع الفأرة التي تعمل باللیزر سواء السلكیة : نصیحة صحیة

منھا والالسلكیة فوق راحة الفخذ أو أي مكان في الجسم ألنھا 
  .تعرضك لإلصابة بمرض السرطان

الفأرة بعملیات عدة لتؤدي وظائف متنوعة تخدم سھولة وسرعة تقوم 
  .استخدام الحاسوب

 : فأرةعملیات ال
  Clickنقر   وال  Pointالتأشیر     -
   Right-clickالنقر بالزر األیمن  -
  Triple-clickالنقر الثالثي و  Double-clickالنقر المزدوج  -
  Right-dragالسحب بالزر األیمن و  Drag السحب   -
  Rotate wheelالتدویر بالعجلة   -
  Free-spin wheelالتدویر الحر بالعجلة   -
  Press wheelالنقر بالعجلة   -
  Tilt wheelاالنحدار بالعجلة   -
   Press thumb buttonالنقر على زر اإلبھام   -

  
  Other Pointing Devicesرى ـــأجهزة تأشري أخ

  
 بشكل مستخدم وھو ،فأرةال ھو التأشیر أجھزة أشھركما قلنا فأن 
 .األخرى التأشیر أجھزة من العدید ھناك واسع،لكن

  Trackballرة التتبع ــك
 مكان في مثبت تأشیر جھاز ھي   

 أعاله في كرة على یحتوي  واحد،
  .جانبھ في أو

  
  Touchpadشاشة اللمس 

ھي جھاز تأشیر صغیر مسطح     
مستطیل الشكل، وھو حساس 

  .للضغط والحركة
  
  Pointing Stickا التأشري ــعص
ھي جھاز تأشیر حساس للضغط     

شكلھ یشبھ مساحة القلم الرصاص، 
ویوجد في وسط المفاتیح الخاصة 

 .بلوحة المفاتیح
  
  
  

النوع الثالث من أجھزة اإلدخال والتي ظھرت في اآلونة األخیرة 
  :بشكل كبیر ھي

  

 Touchاحلساسة للمس  أألجهزة شاشات اللمس و
Screens and Touch-Sensitive Pads  

  

وھي أجھزة تمتلك سطحا حساسا یستجیب للمس لتنفیذ طلبات 
  . المستخدم، ویتم لمسھا بالید

   touch screenات اللمس ـاشـش
یمكن للمستخدم التفاعل مع ، للمس ةعرض حساس زةجھأھي      

خالل تلمس مناطق معینة في الشاشة عن طریقھا ھذه الشاشات من 
، ولدیھا االستجابة یتم إدخال أوامر للحاسوب إلتمام مھام خاصة

 .لحركة  األصابع، مثل السحب
وجد في بعض الحواسیب المكتبیة واألجھزة المحمولة وأجھزة ت

 .األلعاب
  
  
  
  
  
  
  
  

  Microsoft Surfaceشاشة مايكروسوفت املسطحة 
 بوصة 30حدیث من شاشات اللمس یصل قطرھا إلى ھي نوع     

 تسمح لشخص أو أكثر من التفاعل معھا باستخدام األصابع واألیدي
 یمكن استخدام أن وسیلة لإلدخال، مثل قلم الرسم االعتیادي

یستخدم ھذا الجھاز في المطاعم والفنادق واألماكن العامة، بغرض 
  .تقدیم خدمة أفضل للزبائن

 الفــــأرةشكل  6-2   
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 Touch-sensitive padsاحلساسة للمس األجهزة 
اشة لمس، مشغالت الوسائط المتنقلة التي ال تحتوي على ش      

 تحوي بدالً من ذلك على أجھزة
 ھذه األجھزة. حساسة للمس

عبارة عن نوع من وسائل 
من اإلدخال تمكن المستخدم 
تصفح الملفات الصوتیة 

واستعراض الصور و الفیدیو 
التحكم بمستوى واألفالم، وكذا 

تحوي أزرار أو  ، كماالصوت
عجالت یتم التحكم بھا عن 

   .طریق إبھام الید
   Pen Inputقلم اإلدخال 

ھو أسلوب من أسالیب اإلدخال إلى جھاز الحاسوب،  قلم اإلدخال     
یمكن  stylusأو قلم كتابة  digital penقد یكون قلماً رقمیاً 

استخدامھ على سطح مستو بغرض الكتابة أو الرسم أو عمل 
  .التحدیدات

الكثیر من الحواسیب المكتبیة واألجھزة المحمولة تستخدم تقنیة 
 .اإلدخال بواسطة األقالم الحساسة

 handwritingبرمجیات التعرف على الكتابة الیدویة 
recognition software : ھي برمجیات تترجم الكتابة الیدویة إلى

 .رموز حرفیة یمكن للحاسوب معالجتھا
ھي لوحة مسطحة، مستطیلة : Graphics tabletلوحة الرسم 

یمكن توصیلھا باألجھزة التي  ،بالبالستیكالشكل، إلكترونیة، ومغطاة 
یستخدمھا المھندسون المعماریون، وصانعو . ال تدعم اإلدخال القلم

  .الخرائط، والمصممون، والفنانون، وحتى المستخدمون العادیون

أدى انتشار ھذه التقنیة الجدیدة وتطورھا بشكل سریع إلى ظھور 
صل في مجال صناعة وسائل أخرى أكثر تطورا لتناسب التطور الحا

  .الھواتف وأجھزة االتصال بشكل عام
 Other Inputأجهزة إدخال أخرى للهواتف الذكية

devices for Smart Phones  
  :من وسائل اإلدخال في الھواتف الذكیة

   Keypadsوأ mini-keyboardsلوحات المفاتیح الصغیرة  -
 touch screensشاشات اللمس  -
 stylusقلم الكتابة  -
 المباشر عن طریق المایكروفونالتحدث  -
التحدث عن طریق سماعة رأس متصلة بالھاتف عن طریق  -

 .تقنیة البلوتوث
  digital cameraبعض الھواتف الذكیة تملك كامیرات رقمیة  -

ً  تتصل ،portable keyboard المتنقلة المفاتیح لوحات -  أو سلكیا
 السلكیاً 

 جھاز وھو ،optical keyboards الضوئیة المفاتیح لوحات -
 مستو سطح أي على المفاتیح للوحة صورة بعرض یقوم

 الحاسوب جھاز أو آخر إلى ذكي ھاتف من البیانات نقل یمكن -
ً  سواء  .االسلكیً  أو سلكیا

  النوع التالي من أجھزة اإلدخال ھي أجھزة التحكم باأللعاب
  

  Game Controllersاأللعاب أجهـزة التحكم ب
  

 game بـ یسمى ما الحاسوب وألعاب الفیدیو ألعاب تستخدم       
controller على الكائنات وأحداث حركات یوجھ إدخال كجھاز 

  :سنذكر عددا من ھذه األجھزة، منھا، الشاشة
   Gamepadsيـدات ألعاب

ھو جھاز یحمل بكلتا الیدین، وھو یتحكم بحركات وأحداث      
یستخدم . الحاسوبالالعبین والكائنات في ألعاب الفیدیو وألعاب 

  الالعبون أبھامھم في الضغط على زر معین، أو تحریك عصا خاصة
 األلعاب" اتید"یمكن لـ  في اتجاھات متعددة بغرض التحكم باللعبة

  باستخدام التقنیةاالتصال بأجھزة األلعاب أو الحواسیب الشخصیة 
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 .السلكیة أو الالسلكیة
  Joysticks and Wheelsعصا األلعاب والعجالت  

 الطیران محاكاة برمجیات أو األلعاب برمجیات تشغیل في تستخدم     
  أو المركبة أو بالطائرة للتحكم عجلة أو عصا من تتكون. والقیادة
 إصدار منھا الغرض القادحات، تسمى خاصة أزراراً  تحوي، الالعب
  .اللعبة أحداث تمثل معینة أوامر
 محاكاة لغرض foot pedal لألقدام دواسات تحوي األلعاب بعض
بالسیارة و إضفاء المحاكاة للواقع الفعلي وزیادة اإلثارة على  التحكم
 والالسلكي السلكي االتصال تقنیة تدعم .للعبة

  Light gunsاملسدسات الضوئية 
 الضغط عند تعمل ضوئیة تقنیةب األھداف على للتصویب یستخدم     
 الحاسوب أو األلعاب جھاز إلى ضوئیة إشارة ترسل حیث الزناد، على
  .والالسلكي السلكي االتصال تقنیة تدعم، معین حدث لتنفیذ توجھ

  
 Digital Camerasآالت التصوير الرقمية 

  

 یسمح متنقل جھاز ھي   digital camera الرقمیة الكامیرا
 الصور بأخذ للمستخدمین
 رقمي، بشكل وتخزینھا
 األفالم لتقنیة كبدیل

 یستخدمھا. التقلیدیة
 التأمین، وكالء ،سیاحلا

 ،الشرطة والمرور
 الصحفیون، المصورون
  . المنزلي والمستخدم

تتوفر الكامیرات بأنواع 
   .وبأحجام ودقات متنوعة

 الكامیرات أنواعمن 
  :الرقمیة

-charged تسمى شریحة في الصورة تركیز یتم :الخطوة الثانیة
coupled device أو CDD  ًاختصارا. 
 تمثل analog signal تماثلیة إشارة بتولید CDD تقوم :الخطوة  الثالثة

 إشارة إلى التماثلیة اإلشارة ھذه تحول ، ثمالتقاطھا تم التي الصورة
 إشارة إلى التماثلیة اإلشارة محول طریق عن digital signal رقمیة
  analog-to-digital converter. رقمیة

 الصورة جودة بضبط بالكامیرا الخاص المعالج یقوم :خیرةاألالخطوة 
  .)الكامیرا ذاكرة( تخزین وسیط في وتخزینھا

 Digital Camera photo  quality جودة صور الكامريات الرقمية
  الرقمیة الكامیرات صور جودة في یؤثرانأساسیان  عامالن ھناك
  Resolution الدقة .1

وھذه  العرض جھاز في واألفقیة الرأسیة النقاط عدد ھي –
) picture element( أو  pixel البكسلالنقاط تعرف بـ

  اإللكتروني العرض جھاز في عنصر أصغر ھيو
  pixel per inch (ppi) بوصة/  بكسل بوحدة الدقة تقاس –
 من وأكثر ملیون 4 بین الرقمیة الكامیرات دقات تتراوح –

 )MP 16 إلى  MP 4من أو( بكسل ملیون 16
 Number of bits بكسل كل في المخزنة )bits( البتات عدد .2

stored in each pixel.  
  البیانات بتات من أكثر أو واحدة من بكسل كل یتكون –
 كلما أكثر، البكسل تمثیل في المستخدمة البتات كانت كلما –

 یمكن تمثیلھا أكثر الرمادیة التي والظالل األلوان كانت

  

   Studio camerasكامريات األستوديو 
، جودة وأكثرھا األنواع أغلى ھي
 للتصویر تستخدم ثابتة كامیرا ھيو

   .االستودیوھات في االحترافي
 المصورون الغالب في یستخدمھا
  الصحفیون

  
  

   Field camerasالكامريات امليدانية 
 أسعارھا، والملحقات العدسات من العدید لھا للنقل قابلة كامیرا ھي     
ً  غالیة  .المتنقل للتصویر تستخدم و ما نوعا

  Point-and-shoot cameraكامريات التأشري وااللتقاط
 .مقبولة تصویریة جودةو الوزن خفیفة كامیرات     

  :كيف تعمل الكامريا الرقمية
 عبر الضوء سیمر والتقطھا، الصورة على أشر :الخطوة األولى

  .االكامیر عدسات



Computer Center / IBB University 2012 
 

  

  

 Chapter 

 Voice Inputاإلدخال الصوتي 
التحدث ھو عملیة اإلدخال للبیانات عن طریق ي اإلدخال الصوت
ً  عبر المایكروفون یكون مدمجا داخل الحاسوب كما ھو الحال  سلكیا

أو  في اغلب الحواسیب المحمولة أو مستقال كما في األجھزة المكتبیة،
  :الصوت في یستخدمو ،السلكیاً عن طریق البلوتوث

  chatting roomsالرسائل الصوتیة المباشرة وغرف الدردشة 
ھي مقدرة حاسوبیة و  Voice recognitionالصوتالتعرف على 

ویعرف أیضاً بالمقدرة على ، على تمییز الكلمات المنطوقة
 speech recognitionالتعرف على الكالم 

  یستخدم اإلدخال الصوتي في توجیھ األوامر عبر الصوت
  من أشھر برمجیات التعرف على الصوت

IBM Via Voice 
Dragon Naturally Speaking 

ل تدعم التعرف على الصوت مثل بعض أنظمة التشغی
Windows  
أي نوع من عملیة إدخال  ھو  Audio inputالسمعي

 :ك، ویشمل ذلت إلى جھاز الحاسوب
 speechالكالم 

 musicالموسیقى 
 sound effectsالمؤثرات الصوتیة 

نتیجة ألن الصوت من أھم الوسائل التفاعلیة بین الحاسوب والمستخدم 
وكذلك تعقید معالجة الصوت في معالج الحاسوب وإخراج الصوت 

 وإدخالھبجودة عالیة تطلب وجود جھاز مستقل یقوم بمعالجة الصوت 
ھي  sound cardبطاقة الصوت بجودة عالیة، ھذا الجھاز یسمى 

مة في الحواسیب إلدخال أصوات ذات واحد من األجھزة المستخد

ھي  Music production softwareبرجميات اإلنتاج املوسيقي 
ین و خلط كووت لیسجیقوموا بتبرمجیات تسمح للمستخدمین أن 
مثالً، یمكنك تغییر سرعة الصوت، : الموسیقى واألصوات

   .إضافة مالحظات، إعادة ترتیب المقاطع الصوتیة

    Video inputإدخال الفيديو
ط خزنھا على وسھو عملیة التقاط الصور بحركاتھا الكاملة و
 .مثل القرص الصلب أو األقراص الضوئیة

بعض أجھزة الفیدیو تسجل الفیدیو باستخدام اإلشارات التماثلیة ال 
یكمن حفظھا في أجھزة تخزین الحواسیب، ولعرضھا في الحاسوب 

 ، وذلكرقمي فیدیو أوال تحویل الفیدیو التماثلي إلى
والتي تقوم  video capture cardاستخدام بطاقة التقاط الفیدیو 

  .بتحویل اإلشارة التماثلیة إلى إشارة رقمیة
   Digital Video (DV) Camerasرقميةالفيديو 

قابلة للنقل ھي كامیرات تقوم بتخزین الفیدیو في شكل إشارة رقمیة 
قادرة على  DVلعدید من كامیرات ، فاوالتخزین على أجھزة الحاسوب

تصویر صور ثابتة باإلضافة إلى قدرتھا على تصویر الحركة 
 .وتسجیل الصوت

بجھاز  DVلتبادل البیانات مع الحاسوب، یتم توصیل كامیرات 
  .USBالحاسوب عن طریق منفذ 
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اإلدخال الصوتي 
اإلدخال الصوت     

عبر المایكروفون
في اغلب الحواسیب المحمولة أو مستقال كما في األجھزة المكتبیة،

السلكیاً عن طریق البلوتوث
الرسائل الصوتیة المباشرة وغرف الدردشة  -
التعرف على  -

على تمییز الكلمات المنطوقة
التعرف على الكالم 

یستخدم اإلدخال الصوتي في توجیھ األوامر عبر الصوت -
من أشھر برمجیات التعرف على الصوت

• IBM Via Voice
• Dragon Naturally Speaking
بعض أنظمة التشغی •

Windows

السمعيدخال اإل
ت إلى جھاز الحاسوباصوأنواع األ
الكالم  •
الموسیقى  •
المؤثرات الصوتیة  •

نتیجة ألن الصوت من أھم الوسائل التفاعلیة بین الحاسوب والمستخدم 
وكذلك تعقید معالجة الصوت في معالج الحاسوب وإخراج الصوت 

بجودة عالیة تطلب وجود جھاز مستقل یقوم بمعالجة الصوت 
بجودة عالیة، ھذا الجھاز یسمى 

واحد من األجھزة المستخد
  .جودة عالیة

برجميات اإلنتاج املوسيقي 
برمجیات تسمح للمستخدمین أن 

الموسیقى واألصواتوتحریر 
إضافة مالحظات، إعادة ترتیب المقاطع الصوتیة

إدخال الفيديو
ھو عملیة التقاط الصور بحركاتھا الكاملة و     
مثل القرص الصلب أو األقراص الضوئیة تخزین

بعض أجھزة الفیدیو تسجل الفیدیو باستخدام اإلشارات التماثلیة ال 
یكمن حفظھا في أجھزة تخزین الحواسیب، ولعرضھا في الحاسوب 

أوال تحویل الفیدیو التماثلي إلى یجبوخزنھا 
استخدام بطاقة التقاط الفیدیو ب

بتحویل اإلشارة التماثلیة إلى إشارة رقمیة
فيديو الكامريات 

ھي كامیرات تقوم بتخزین الفیدیو في شكل إشارة رقمیة 
والتخزین على أجھزة الحاسوب

تصویر صور ثابتة باإلضافة إلى قدرتھا على تصویر الحركة 
وتسجیل الصوت

لتبادل البیانات مع الحاسوب، یتم توصیل كامیرات 
الحاسوب عن طریق منفذ 
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ھي نوع من أنواع كامیرات الفیدیو   Web camب يالوكامريا 
 :الرقمیة تمكن المستخدم من 

  التقاط الفیدیو والصور الثابتة -
 إرسال رسائل البرید اإللكتروني مع مرفقات الفیدیو  -
 إضافة صور حیة إلى الرسائل الفوریة -
 بث الصور الحیة عبر اإلنترنت  -
 عمل مكالمات تلفونیة عبر الفیدیو -
كما في األجھزة  built-inلجھاز قد تأتي مبنیة من أصل ا -

المحمولة، وقد تأتي مستقلة یمكن وصلھا بالحاسوب عن 
  USBطریق منفذ 

ھو اجتماع بین شخصین أو   Video Conferenceمؤمتر الفيديو
 ً  : نحتاج لذلك، وأكثر في أماكن منفصلة جغرافیا

 )CUworld ،Live Meeting ،WebEx(برمجیة مؤتمر فیدیو  -
 یدعم ھذه التقنیة بیأو موقع و -
 مایكروفون -
 سماعات -
 )web cam(كامیرا فیدیو  -

  

  Scanners and Reading Devicesأجهزة املسح والقراءة 
فعلي، وھو عبارة  ھي أجھزة تلتقط البیانات من مصدر مستند       

عن النسخة األصلیة من البیانات مثل نماذج الطلبات، الفواتیر، 
 .الخ.. الصور، الكتب الشیكات، اإلعالنات، 

  من األمثلة على ھذه األجھزة
 Optical Scanner الضوئیة الماسحات -
 Optical Readersالقارئات الضوئیة  -
 Bar Code Readersقارئات الخطوط المشفرة  -
  Magnetic Card Readers مغنطةالمقات قارئات البطا -

  
 ھي أجھزة إدخال حساسة Optical Scannerاملاسحات الضوئية 

للضوء، تقوم بقراءة النصوص المطبوعة والصور، وتترجم النتائج 
  .إلى صیغة یتمكن الحاسوب من معالجتھا
  ؟كیفیة عمل الماسحات الضوئیة المسطحة

مسحھ على نافذة الماسح یتم وضع المستند المراد : 1الخطوة
الزجاجیة، ثم یتم استخدام زر المسح، أو برنامج المسح، من 

  .عملیة المسحأجل البدء في 
یقوم الماسح بتحویل محتویات المستند إلى معلومات : 2الخطوة

  رقمیة، یتم نقلھا عبر كیبل إلى ذاكرة الحاسوب
عندما تصبح البیانات التي تم مسحھا مخزونة في جھاز : 3الخطوة

الحاسوب، یصبح بمقدور المستخدمین استعراضھا، أو 
، أو تضمینھا نيطباعتھا، أو إرسالھا عبر البرید اإللكترو

  بیداخل مستند آخر، أو نشرھا على صفحة و
القارئ الضوئي ھو جھاز  Optical readers القارئات الضوئية

إدخال یستخدم مصدر ضوئي لقراءة الحروف، والرموز، والشفرات، 
   ومن ثم یحولھا إلى بیانات رقمیة یمكن للحاسوب معالجتھا
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ومن أشھر تقنیات القارئات 
  الضوئیة

تقنیة التعرف على الحروف  -
  OCRضوئیاً 

تقنیة التعرف على الرموز  -
 OMRضوئیاً 

 
  Optical Character Recognitionالتعرف على الحروف ضوئیاً 

ھي تقنیة تھتم بقراءة الكتابة المطبوعة بآلة الطباعة، أو المطبوعة     
بالحاسوب، أو المكتوبة بالید، ونقلھا من المستندات االعتیادیة، 

  وترجمة الصور إلى صیغة یتمكن الحاسوب من معالجتھا
بقراءة حروف من مستند مكتوبة بطریقة معینة  OCRیقوم جھاز 

ومقارنتھا مع أشكال موجودة في الذاكرة، ووفقاً لذلك یتم تحویلھا إلى 
صیغة یمكن معالجتھا حاسوبیاً 

  
 Optical Mark Recognitionالتعرف على الرموز ضوئیاً 

تقنیة تھتم بقراءة الرموز المرسومة یدویاً مثل الدوائر ھي      
قد یضع شخص ما ھذه الرموز في امتحان  .الصغیرة، والمستطیالت
بمسح ورقة اإلجابة لتسجیل اإلجابات  OMRأو استبیان، ویقوم جھاز 

الصحیحة اعتماداً على نماذج ضوئیة، ویمكن بعد ذلك إصدار تقریر 
  .نیابنتیجة االمتحان أو االستب

 Barcode Readersقارئات الشفرة املخططة  
 يوھ  barcode scannersالخطوط المشفرة اتوتسمى أیضاً ماسح

  .ستخدم أشعة اللیزر لقراءة الخطوط المشفرةت ةجھزأ
ھي عبارة عن شفرة تحقق مكونة من  bar codeالشفرة المخططة 

 مجموعة من الخطوط العمودیة والمسافات التي تختلف في أحجامھا
  وھذه الشفرة تمثل بیانات منتج معین، وھذه الشفرة تكون مطبوعة 

یة ولكل دولة شفرة ، خصوصا المنتجات الدولعلى أغلب المنتجات
خاصة بھا شبیھة بأرقام الھواتف ومفاتیح الدول بناء على اتفاقات 

. دولیة  

 RFID (Radio Frequencyاملطابقة عن طريق تردد الراديو
Identification)    االتصال عبر إشارات الرادیو  ھي تقنیة

  .المنبعثة من جھاز متصل بكائن
لقراءة موجات الرادیو المنبعثة من ھو جھاز    RFID readerقارئ 

 .جھاز البث الرادیوي
مواقع الجنود ، المخزون تحدید یمكن استخدام تقینیة آر إف آي دي في

قیاس ضغط ودرجة حرارة ، ألمتعة في الخطوط الجویةافحص 
  .الكتب المكتبیة، وحصر وأرشفة اإلطارات

  
 Magnetic stripe cardةخططقارئات البطاقة املغناطيسية امل

readers   ھي أجھزة تقوم بقراءة الخطوط الممغنطة الموجودة خلف
   :ھذه البطاقة، مثل

  Credit cardsبطاقات االئتمان  •
  Entertainment cards الترفیھ بطاقات •
   Bank cards البنكیة البطاقات •
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 MICR (magnetic inkمتييز حروف احلرب املمغنطة 
character recognition)   بقراءة النصوص تقنیة تھتم ھي

   .المطبوعة بواسطة الحبر الممغنط
ھو جھاز یقوم بتحویل   MICR readerقارئ إم آي سي آر

   حروف إلى صیغة یمكن معالجتھا بواسطة الحاسوبال
، حیث في التجارة البنكیة تستخدم تقنیة إم آي سي آر لمعالجة الشیكات

یوجد في الشیك بیانات مطبوعة بحبر ممغنط، یمكن قراءتھ عن 
تشمل ھذه البیانات رقم البنك، رقم طریق قارئ إم آي سي آر، 
 .الحساب، رقم الشیك، المبلغ

الرقمیة المخزنة في جھاز الحاسوب مع الشفرة الشخصیة للشخص، 
  ةفإن الحاسوب یمنع وصول ھذا الشخص إلى البیانات الحاسوبی

   Fingerprint readerقارئ بصمة األصابع 
قوم بالتقاط شكل التجاعید والمقاطع التي تشكل بصمة ی زاأجھ ھو

  .األصابع، والتي تختلف من شخص إلى آخر
یمكن أخذ بصمات األصابع وإسناد مھام مختلفة لكل أصبع، مثالً 
  أصبع لبدء تشغیل البرنامج، وأصبع آخر إلقفال جھاز الحاسوب

أسعارھا أصبحت أرخص، خصوصاً بعد أن نزلت عن حاجز الـ 
دوالر، ولذا فقد انتشرت ھذه األجھزة بشكل كبیر في الشركات  100

  .اقتناھا حتى المستخدمون العادیونالتجاریة و

  
   Face recognition systemنظام التعرف على الوجه

خزنة جھاز یتم فیھ التقاط صورة حیة للوجھ ومقارنتھا مع صورة م
في الحاسوب، بغرض تحدید ما إذا كان الشخص مسموح لھ بالتعامل 

  :في یستخدم ھذا النظام. مع نظام ما أم ال
  الدخول اآلمن للغرف في البنایات والفنادق •
  المطاراتو أنظمة المراقبة •
 الدخول إلى الحواسیب •

  

  Data collection devicesأجهزة جتميع البيانات 
ت في موقع المعالجة بالحصول المباشر على البیاناتقوم أجھزة ھي 

  :تستخدم في ،أو مكان الحد
 Restaurantsالمطاعم  •
 Grocery storesمخازن البقاالت  •
 Factoriesالمصانع  •
 Warehousesالمستودعات  •
  The outdoorsاألماكن البعیدة من المدن •

  
بتحدید ھویة  تھتم تقنیة ھي Biometricsتقنية التحقق احليوية 

، من ھذه  الشخص عن طریق التأكد من بعض صفاتھ الشخصیة
  :الصفات
  fingerprintبصمة اإلصبع  •
 hand geometryالھندسة الیدویة  •
 facial featuresالمزایا الوجھیة  •
 voiceالصوت  •
  signaturesالتوقیعات  •
  eye patternsنماذج العین  •

  Biometric deviceجهاز التحقق احليوي 
ھو جھاز یقوم بترجمة الصفات الشخصیة إلى شفرة رقمیة یتم 

  مقارنتھا مع شفرة رقمیة مخزنة في الحاسوب، إذا لم تتطابق الشفرة

ھي   Hand geometry system نظام اهلندسة اليدوية
  .أنظمة تعتمد على قیاس حجم وشكل الید

دوالر، ولذا تستخدمھا الشركات التجاریة  1000أسعارھا تتجاوز 
الكبیرة والمنظمات كوسیلة لتقیید أوقات حضور وانصراف 

  .الموظفین، وقد تستخدم كوسیلة أمنیة في ھذه المؤسسات
في ، وتستخدم ھذه التقنیة في الكلیات لمطابقة ھویات الطالب

  .وأبناءھمالمستشفیات والمرافق الصحیة لمطابقة اآلباء 
ھو   Voice verification systemنظام التحقق من الصوت

قوم بمقارنة الكالم المباشر الذي یحدثھ شخص ما مع نمط ینظام 
  .بغرض التحقق من ھویة الشخص صوتي مخزن في جھاز الحاسوب

في المنظمات الكبیرة تستخدم ھذه التقنیة كوسیلة لتقیید الحضور 
  . واالنصراف
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الیدویة الھندسة نظام   

یسجل ھو احد األجھزة الطرفیة   POS terminal جھاز بوس
  .المشتریات، ویعالج عملیات الدفع، ویقوم بتحدیث المخزون

  

أجهزة اإلدخال للمستخدمني الذين يواجهون مشاكل 
 Input Devices for Physically Challengedيف الرؤية

Users  
ھناك العدید من أجھزة اإلدخال المتوفرة والتي تساعد المستخدمین 

   الذین یعانون من صعوبات في الرؤیة
 مفتاح الحراسة  
  الكبیرة لوحات المفاتیح ذات األزرار 
 لوحة مفاتیح على الشاشة 
 أجھزة التأشیر المتنوعة 
 الرأس جھاز التأشیر المحمول على 
 تمییز اإلیماءات 
  أجھزة الحاسوب المزروعة 

 Chapter 

 .عبر الھاتفتستخدم في الخدمات المالیة لتأمین المعامالت البنكیة 

  
   Signature verification systemنظام التحقق من التوقيع
ھي أنظمة تتعرف على شكل 
  التوقیعة المكتوبة بخط الید

یستخدم في ذلك قلم ضوئي خاص، 
  .وجھاز حاسوب مسطح

   Iris recognition systemنظام التحقق من قزحية العني
مع أنماط  ھي تقنیة تستخدم لقراءة أنماط في قزحیة العین، ومقارنتھا

  مخزنة مسبقاً في الحاسوب
  غالیة الثمن 

  تستخدمھا المنظمات األمنیة الحكومیة
  تستخدم في المنظمات العسكریة

تستخدم للتعامالت المالیة التي تحوي بیانات ذات حساسیة عالیة

ھي أنظمة تعمل   Retinal scannersماسحات شبكة العني
قزحیة العین، ولكنھا تقوم بمسح بشكل مشابھ لعمل تقنیة التعرف على 

جھاز بوس
المشتریات، ویعالج عملیات الدفع، ویقوم بتحدیث المخزون

 

أجهزة اإلدخال للمستخدمني الذين يواجهون مشاكل 
يف الرؤية

Users
ھناك العدید من أجھزة اإلدخال المتوفرة والتي تساعد المستخدمین 

الذین یعانون من صعوبات في الرؤیة
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

  Terminalsاحلواسيب الطرفية 
ھو عبارة جھاز حاسوب یسمح   terminalالحاسوب الطرفي

أو استقبال المعلومات من حاسوب / للمستخدمین بإرسال البیانات و 
  من األمثلة علیھ

 جھاز الصراف اآللي
Automated Teller 

Machine (ATM)  ھو
جھاز یسمح للمستخدمین من 

الوصول إلى حساباتھم 

 

Chapter 2 / Page 11 

تستخدم في الخدمات المالیة لتأمین المعامالت البنكیة 

نظام التحقق من التوقيع
ھي أنظمة تتعرف على شكل 
التوقیعة المكتوبة بخط الید

یستخدم في ذلك قلم ضوئي خاص، 
وجھاز حاسوب مسطح

  
نظام التحقق من قزحية العني

ھي تقنیة تستخدم لقراءة أنماط في قزحیة العین، ومقارنتھا
مخزنة مسبقاً في الحاسوب

غالیة الثمن  •
تستخدمھا المنظمات األمنیة الحكومیة •
تستخدم في المنظمات العسكریة •
تستخدم للتعامالت المالیة التي تحوي بیانات ذات حساسیة عالیة •

ماسحات شبكة العني
بشكل مشابھ لعمل تقنیة التعرف على 

أوعیة دمویة 
خلف شبكیة 

  العین
  

احلواسيب الطرفية 
الحاسوب الطرفي     

للمستخدمین بإرسال البیانات و 
من األمثلة علیھ. مضیف

جھاز الصراف اآللي
Automated Teller 

Machine (ATM) 
جھاز یسمح للمستخدمین من 

الوصول إلى حساباتھم 
   البنكیة
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  الثانيالفصل  –بحمد هللا  –انتھى 

  إن شاء هللا الثویلیھ الفصل الث

  مع تمنیاتي للجمیع بالتوفیق والنجاح


